^ ц е н а т а : на вестника е,
вшгя предплатено, за година само 3 лв.
.Може да се предплаща и само за три
месеца.
•Един-ь б р о й 5 о т .

Излиза
четири П.Ж.ТИ в ъ месеца.

Пари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Редакторъ-експедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

Съдръжание
, Д\ Общински търгове.
II. Обявление на Общ. Управление.
*!Ш. Обявления на Добришкото Околийско Управ'
ление.
IV. Йзводъ отъ рещенията на Варнен. Общ.
'» Съветъ.
иУ- Специални поенни условия за отдаване на
прбдприемачъ общ. право кръвнина за време отъ
1 януарий 1909 до 3 1 декемврий 1 9 1 1 год.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
„ втора
„
2 я
„ третя и четвърта страница.
Един-ь брой 5 о т .

книги и списания, принадлежащи на общинска- селските общини. Окол. Началникъ: (подп) Мабиблиотека.
ринъ, Секретарь: (подп) Николовъ.
Приблизителната стойностъ на предприятие
то възлиза на 560 лв.
Верно,
Залогъ за правоучастие въ търга се из
При Варненското Гр. Окол. Управление
исква 28 лв.
_•
Изпраща се въ преппсъ г-ну Кмету,
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
т за разгласяване.
рията на общинското управление и еж на раз
ю
положение на интересуящитЬ се всеки присжт
:§«
гр. Варна, 14 Май 1 9 1 0 год.
ственъ день и часъ.
Г. Г. конкурентите требва да се съобраГрад. Началникъ; Г. Михаиловъ
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за об
ществените, предприятия.
Секретарь: П. Николовъ.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
и. д, Секретарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление

ДОБРИШКО
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Варненско Градско Общинско Управление

Окол. Управление
№ 4363.
3 май 1910 г.
| гр. Добричъ

До г-да СОФИЙСКИЯ Градонячалвпкъ,

Околийските началници въ царство
то и град. и сел. общинските кме
тове въ околията.

Като Ви съобщавамъ, че на 17 априлъ т.
г. се залови тукъ известния конекрадецъ, Друми Колевъ отъ с. Хасърджикъ, провадийска окелия, съ една чиста, ненаписана бланка сви
№ 7010
детелство за правособственность на едъръ добитъкъ, серия 43—906 г., М 77494 и единъ
гр. Варна, 15 май 1910 година.
новъ пиринченъ печатъ съ надписъ и видъ, поВарненското град. общ. управление обявява казанъ въ долния отпечатъкъ, моля да се раз
на интересуващите се за знание, че въ помеще гласите свидетелствата отъ кочана М 77401—
нието на сжщото управление на 28 того въ 4 ча 77500, серия 43—906 г., се намиратъ въ чуж
са после обедъ ще се произведе търгъ съ явна ди ржце и издадените отъ него свидетелства и
конурепция за отдаване подъ наемъ единъ „касап- подпечатаните съ заловения у Колева печатъ,
ски дюгенъ", находящъ се въ IV уч. на гр. Вар да се считатъ невалидни и въ случай че имъ
на подъ Щ 4 съ срокъ до 31 декемврий н. 1910 се 2 поднесатъ свидетелства издадени отъ въп
година.
росния кочанъ, да се отнематъ и пратятъ за
Първоначалната наемна цЬна е сто (100) х издирване виновника-издателя му и даването му
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква подъ еждъ
(5) петь лева.
Окол. Началникъ (подп.) Ив. Мариновъ, Сек
Тържните книжа се намиратъ въ канцелария ретарь (подп.) Николовъ.
та на общинското управление и ех на разположе
ние на интересуващите се всеки присжтственъ
Верно,
день и часъ.
Секретарь при Варнен Гр. Окол. Управление
Г. г. конкурентите требва да се съобразявате
П. Николовъ.
напълно съ чл. 11 отъ закона за общественитъ
предприятия.
©
Изпраща се въ преписъ г-ну Кмету,
п. К м е т ъ : Ф. ХРИСТОВЪ.
со за разгласяване.
п. Кметъ: Д. Бвделввъ.
и. д. Секретарь: М. Пчпновъ
гр. Варна, 14 май 1910 г.
п. Секретарь: В. В. ШВОПИСЦЕВЪ. ^
Град. Началникъ: Г. Михаиловъ.

гр. Варна, 15 Май 1910 година.
Варненското градско общинско управление,
въяъ основа решението на общинския съветъ
подъ №256 отъ 4 того, обявява на интересу
ващите се за знание, че на 28 того въ поме
щението на сжщото управление, ще се произ
веде търгъ съ тайна конкуренция за отдаване
на нредприемачъ доставката на исгривалки за
обуща, цинкови кофи и пр., нужни за варнен
ските първоначални училища.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ча
са предъ обедъ.
Приблизителната стойность на предприятиевъзлиза на около 2345-40 лева
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
к в а ! 1727 лева.
Търпените книжа се намиратъ въ канце
ларнята на общинското управление, гдето ин
тересуващите се могатъ да ги преглеждатъ
(Всеки присжтственъ деиь и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

Обявление

Секретарь: П. Николовъ.

'Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
№ 7009
гр. Варна, 15 май 1910 год.
Варненското градско общинско управление,
Фъзъ основа решението на общин. съветъ подъ
•М 183 отъ .10 априлъ т. г., обявява за зна
ние, че въ помещението на сжщото управление
•«яаДЛгЮний н. г. отъ 9 до 11 часа предъ обедъ
(Щвхсе произведе търгъ съ явна конкуренция
йй{Отдаване:,на нредприемачъ подвързването на

ДоСрпшко
Окод. Управление
N 4695.
10 май 1910 година
гр. Добричъ.

Препи съ,

До г. г. Окол. Началници
и г. г. Общин. Кметове въ«околията.

изводъ
отъ

Моля да се разгласи, че всеки стопанинъ,
РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЕТЪ
който ще докара за проданъ добптъкъ на тукаш
(Продължение отъ брой 18.)
ния панаиръ отъ 22 того до 5 юний т. г., каквъто и
да, непременно да има за него свидетелство, или
(Протоколи ЛЗ 7 3 отъ 3 0 X 1909 год.)
билетъ за собственность и такова за произхожде
ние и здравпе (чл 86 отъ закона за Саннтарно593.
Георги П. Мпховъ отъ гр. Варна да
Ветеринарна служба и полиция), иначе, те ще заплати на Варненската градска община сумата
попаднатъ подъ ударите на чл 262 отъ сжщия 245 лева ва 14 кв. м. градско-общинско место,
законъ и чл 130 отъ закона за полицията въ което се придава къмъ неговото дворище.
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• Стр. 2
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Протоколъ Ж 80 отъ 2 ноемврий 1909 год..

Варненски Общински Вестникъ

624 Приематъ се специални поемни усло
вия за отдаване на предприемачъ чрезъ тайна
конкуренция сбора отъ таксата з'а; смътъ" въ
града за време отъ 1 януарий до 31 декем
врий 1910 год.
625 Приематъ се специални поемни усло
вия за отдаване на откупчикъ прихода отъ-жит
ната борса на Варненската градска община за
време отъ 1 януарий до 31 XII, 1910 г.
626. Утвърждава се търга за отдаване на
предприемачъ подпълването и подравняването
платното на улиците: XI, XII и -ХШ линии отъ
двете страни .на ул. Бенковска, къмъ ул. Бо
тева и Полова и се възлага върху Г. Ж Андрейчевъ по 0'95 л. куб. метръ.
627 Утвърждава търга по продажбата'на
три негодни общински края й се възлагатъ както
сведва: първия върху Върбанъ Готевъ за 37
лева, втория върху Христо Пекаревъ за 34 л.
и третия върху Коста Мокановъ за 6 т лева.
628, Не се утвърждава търга по продаж
бата на общинския торъ, находящъ се въ по
жарната команда. Да се произведе новъ търгъ
по спешность.
619 Приематъ, се специални поемни усло
вия за отдаване на предприемачъ доставката
газъ за осветление на Варненските общински по
мещения за време втъ 1 януарий до 31 декем
врий 1910 год.
630. Да се изплати на интеяданството при
Протоколъ Ш 90 отъ 16 Ноемврий 190Ъ год.
8 ий приморски на Н. II. В. Мария Луиза
613. Приематъ се специални поемни усло полкъ сумата 354 50 лв. за палатките и пр.
вия за отдаване на закупчикъ събирането на взети взаимообразно отъ общината и не повър
таксите за търгуване съ разни сгоки на площа нати.
дите, чаршиите и пазарищата на разносъ изъ
631. Да се изплати на Т Димитровъ су
улиците на гр Варна, както и таксите за пос- мата 130 40 л. срещу извършената отъ него
тавене маси по тротуаритб и пр. за време огъ, работа по боядисването общинското здание слу1 януарий до 31 декемврай 1910 година
жаще' за Т. П. Станция. ; • " :'"*-'*';••'.''
614. Приематъ се поемни условия за от
даване на предприемачъ чистенето на града за
Протоколъ Л0 94 отъ 20 XI 1909 .од
време отъ 1 януарий 1910 год. до 31 декем
632 Оставя се безъ последствие заявле
врий 1912 година.
нието на Денко Ст. Ходжовъ, съ което моли да
се опрости дългътъ на покойната му дъщеря
Протоколъ № 91 отъ 16 Ноемврий 1909 год.
Стефанка Дянкова отъ 33 60 л. бивша прости
615. Не се утвърждава търга по продаж-, тутка.
бата материала и събаране сградата на Абудъ
633 "Утвърждава се търга по боядисването
Халбуни С-ю Вр. Генови I уч. ул. Бургазъна зала „Съединение•• и се, възлага върху Ж.
616^ Назначава се п. кметъ М Юрдановъ К Саблевъ съ 70°/° подъ девиза върху сумата
отъ страна на Варнен. община да подпише кни 444 20 л т. е. за сума 133 2Н лева
"•..,';
жата въ сжда по осиновяване го на Юргула (Гроз634. Утвърждава се търга по поправката
данка) на 5 год живуще въ сиропиталището на водоточните тржби и улеи и препокриване
„Надежда", отъ Аитонъ Ив Календжиевъ.
керемидите на общинското здание върху Хр.
617. Приематъ се специални поемни усло Я. Леондиевъ сь 2 1 % подъ девиза върху су
вия по о>даване на закупувачъ налога върху на мата 358 л т. е. за 282 82 лева.
товарените кола, коне и магарета (бачъ) за
635. Одобрява извършените работи отъ
време отъ 1 януарий до 31 X I . 1910 год.
предприемача Д. П. Кенковъ по направа общин
ската цветарница при градината Санъ-Стефанска България, като приема да се изплати на
Протоколъ № 92 отъ 18 XI1909
г.
сжщия по представената окончателна ситуация
618. Назначава комисия въ съсгавъ: кмета сумата 15700 28 лева.
Ив. Церовъ, съветниците Д. Филовъ и Никола
636. Да се предвиди въ бюджета за 1910
Житаровъ съ 20 лева дневно възнаграждение г. за изплащане новата скотобойна сумата по
на последните двама, която командирова въ сг. лучена на търгътъ, плюсъ сумата, произходяща '
София за уреждане на необходими нужди отъ отъ измененията направени отъ общин. съветъ
общественъ характеръ.
и Министерството
619. Да се изплати на стар. медицински
фелдшеръ при общината Костадинъ Ив. БриПротоколъ Л2 95 отъ 4 декемврий ; 1909 гоД.
чевски сумата 120 лева отъгл. I § 5 п. 3 отъ
разходната часть на т. г. бюджеть като секре637 Приема се бюджетопроекта за 1910
тарь на градски хигиенически съветъ.
год на Варненската градска община.
638. Попълването на избирателните карти
620. Не се утвърждава търга, по направа
облекло и обуща за бедните ученици и учени да се извърши по стопански начинъ съ възнаг
раждение по 25 ст на парче
чки въ първоначалните основни училища.
639 Утвърждава се търга по направата
621. Утвърждава се търга за отдаване на
предприемачъ доставката на около 2000 м. 3 калдъръма на ул. „Драгоманъ1' между Съборна
дърва за основните училища и общински поме и Колони и се възлага върху Миланъ'Петровъ
щения за прбзъ 1909/19 \0 год. и се възлага за 4680 лева.
върху Саулъ Камбосевъ по 11 25 л. единъ
640. Утвърждава се търга по продажбата
куб. метръ.
на около 400 м3 общински торъ и се възлага
върху Ставри Петровъ за 300 лева.
641. Утвърждава се търга по доставката
Протоколъ Л# 93 отъ 19 XI1999 год.
на 1400 саксии за градско-общинската цветар
622 Уважава молбата на Т. Капитановъ и ница и се възлага върху Ставри Петровъ за
се приематъ бордюрнпте камъни отъ Кюлевчен
140 лева.
ската кариера за ул. Нишка и Съборна.
612. Утвърждава се търга по отдаване
623. Яковъ Найденовъ да заплати на Вар подъ наемъ общинските касапски дюкяни и пр.
ненското общ, управление сумата 5055 лева за презъ 1910 година.
101*10 ,кв. м. градско общинско место, което
643. Не се утвърждава търга по Отдаване
му се придава къиъ негова парцелъ Но. 7 въ на аакупувачъ събирането на общинската беI уч. ул. Фердинандъ I кв Но. 17Я.
\
рия отъ мерките и теглилките за презъ 1910 г.

ненците: Василъ Пройковъ, Василъ Николовъ,
Яни Димитровъ и Хр. Нейчовъ.
.594. Удобрява протокола на комисията,
6<)9 Не се утвърждава търга за отдаване
който разпределя гр. Вараа на 10 избирателни
иа откупчикь събирането на общинските берии
секции.
отъ мерките и теглилките за време оти, 1 януарий до 31 декемврий 1910 година, за което да
Протоколи аЛ0 81 отъ 3 ноемврий 1909 год. се произведе новъ търгъ по спешность
610. Не се утвърждава търга по отдаване
595. Глобява всеки градско-общински съна предприемачъ настилката на ул. Червенска
ветникъ съ 10 лева, който е отсжтствувалъ
съ чакълъ. Да се произведе новъ търгъ по
три пъти по редъ безъ извинителни причини,
спешность.
\
отъ заседанията на съвета считано отъ 30. X
611
Да
се
изплати
по
окончателна
ситуа
т. г\ до 3. XI включително Отъ направената
ция
на
Димитръ
II.
Кенковъ
сумата
293
48 л ,
справка на справочните листове се установи,
която
да
се
спадне
отъ
сметката
на
предприе
че съветниците Д-ръ В. Карамихаловъ, Д-ръ
В Кувеловъ и Коста Анастасовъ отсжтствували мача Христо Черневъ, за довършената отъ Кенкова работа въ общинските училища.
три пжти подъ редъ.
612 Да се повърне на Ат Филиповъ су
596. Удобрява протокола на'комисията по
мата 1151 лева внесена срещу предприятието
приемане на тръбите по водопровода, изпрадоходъ отъ таксите за право копане пръстъ,
тенъ съ писмо Н-о. 16422 отъ 2 ноемврий т г.
чакълъ и пр. отъ Вдрнен. землище презь 1908
отъ г-на инженеръ Бончевъ.
год и да му се плати едно обещетение отъ 849
597. Да исплати Христо Атанасовъ изъ лева, понеже договора по това .предприятие е
гр* Варна, V уч., ул. Шипченска М 8, кв. •№ унищоженъ. Тази сума да се предвиди въ бю
54 сумата 2279" 87 лева произходяща отъ 70* джета за 1910 год.
15 кв. м. градско общинско место, което се
611". Приема се протокола по привремен
придава къмъч неговото дворище.
ното приемане ремонта въ помещен ето на по
жарната команда, извършенъ отъ предприемача
Протоколъ Н-о 82 отъ 4 Ноемврий 1909 год Д. II. Кенковь.
598. Да се исплати на Филипъ Христовъ
сумата 965 , 62 лева, която да се предвиди въ
бюджета за 1910 година за 2 5 7 5 кв. метра.
699. Оставя безъ последствие молбата на
Василъ Поповъ подъ вх.. N5 15991 огъ 27. X.
1909, съ която моли да му се позволи да пос
тави върху градско-общинското праздно место
единъ модербнъ павилонъ, въ П уч. на жгъла
между улиците 6 септемврий и 27 юлий, въ
който да продава плодове.
Протокол* Л? 83 отъ 5 Ноемврий 1909.
600. Счита отсжтствияга на г-нъ Д-ръ Ку
веловъ за извинени и отменява решението ЛЯ
594 досежно него
601. Да се даде на предприемача Ставри
Петровъ за докарването на 300 куб. метра
дърва отъ градско-общинско сечище за отопле
ние основните училища и общинските помеще
ния по определените отъ общинското управле
ние въ/гр. Варна по 1*15 лева- на куб. метръ
съ условие, че дървата ще се измерятъ като
се складиратъ въ гр. Варна, разноските по складирването и измерването ще бждйтъ за сметка
на общинското управление Оставя безъ после
дствие заявлението на Иванъ Манасиевъ
602. Удобрява протокола на постояното
присжтствие отъ 5. XI т. г. за боядисване вън
шно и вътрешно помещението на вала „Съеди
нение" въ гр. Варна, за което се произведе
търгъ по спешность.
603. Удобрява протокола на постоянното
присжтствие отъ 5. XI т. г. за поправка на во
допроводните улици и препокривката кереми
дите на общинското здание, за което да се произ
веде^ търгъ по спешность
Протоколъ № 85 отъ 9 Ноемврий 1909 год.
604. Счита се Д-ръ В. Карамихаиловъ,
общински съветникъ въ оставка н се уволнява.
Протокола № 88 отъ 12. XI 1909 г.
605. Одобрява се търга1 за доставката на
150 кантаря сухи резани дърва за основните
училища и общински помещения, заедно съ
превоза имъ върху Димитръ Димитровъ по
6 3 5 лева кантаря, който съдържа 256 кгр.
или за обща сума 952 50 лева
606: Да се изплати на Щ . Фотевъ сумата
139*78 л. за извършения отъ него ремонтъ въ
зала „Съединение".
Иротоколъ № 89 отъ. 13 Ноемврий 1909 г.
607. Да се произведе търгъ по спешность
за направа и доставка на 20 дъсчени рамкн
(табли) върху които ще се лепятъ афиши.
608. Дава се подъ наемъ общинските ме
ста, споредъ скицата, за варджийници на вар-
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644 Утвърждава се търгаЪо отдаване на I
662. Да се изплати на Тодоръ Гръблевъ
^йдприемачъ настилката на ул. „Чорвеяска" | писарь въ статистическото бюро при общината
зъ трошенъ камъкъ (чакълъ) до ул. Цариб- сумата 45-50 лева пътни по командировката
родева и се възлага върху предприемала Г. му за измерване материалите приготвени за
ЯС, Андрейчевъ за 6723 лева.
варене на ракия въ гр. Варна VI уч.
663 Да се изплати на общинския инжеЙротоколъ М дб.отъ 7 декемвръй 1909 год. неръ В. Д. Кърджиевъ сумата 164'80 лева по
командировката му отъ гр, Лиежъ (Белгия)
•)•-• 645. Счита се произведения търгъ по на до гр. Хьохстъ (Германия).
правата на 4; градско общински махленски ха
ли за утвърденъ върху предприемача Ив. К.
Протоколъ М 102 отъ 18 XII /909 год.
Поповъ. Одобрява сметката представена отъ
тех. отделение по добав чните,работи наложе
/ 664. Приема операциите презъ целото
ли отъ Министерството. Предприемача Ив. К. бюджетно управление за 1908 год., което въз
Поповъ да извърши тия работи по единичните лиза по прихода 2236653 91 лева, разходи
цени въ сметката съ намаление 20%.
190335Г85 лева, следователно повече 33330207
646. Приематъ се поемните условия по лева.
отдаване на предприемачъ, нарезването на
Горепоменатия резултатъ ще се положа
дървата, нужни за горене въ основните учи на проверка на Върховната сметаа палата.
лища и общинските помещения.
665. Да ее изплати на К. Милчевъ адвокатъ
64Т. Приема се протокола на комисията въ гр. Русе, адвокатското му възнаграждение
по приемането доставените отъ Д. К. Влада- отъ 100 л. по граждавско дето Но. 112/909 г.
ковъ 67 пейки за градските градини.
предъ Русенски Апелативенъ съдъ.
.;',' " 648 Оставя безъ последствие заявлението
666. Да се повърне на Кънчо С Мнросна* Вл.' Явашчиевъ предприемачъ по щосира- лавовъ сумата 20 лева 2 % мито внесено сре
нето ва ч,асть отъ уж. Царибродска, съ което щу кв. Но. 8880 на име.'Кънчо Ивааовъ, по
изказва мнение, щото около 150 кв. м. отъ па неже повторно е внесълъ.
важа на ул. Преславска да се залеятъ и свър667. Оставя се безъ последствие молбата
жатъ съ циментоЪъ разтворъ.
на 26 граждани, съ която молятъ да имъ се
отсрочи изплащането за купените имъ градско
Протоколи \№ ,98 отъ 14
XII-1д0дгод.
общински места.
668. Одобрява се съставений, съгласно
650. Отпуща'на Тома Михаловъ, Хриси решението на общян. съве.гь Но. |371/909 г.,
Христова, Коетадинъ-Димитровъ и Димитръ проектъ за уличните и дворищни регулации на
Костатиновъ още 200 лева за лекуване въ новите квартали Но. 484 до 533 включително
София и връщане обратно въ гр. Варна.
по,червените липи. Тоя проекгъ да се изпра
ти въ 'Министерството на обществените, сгради
Протокола № 99 отъ 15 XII 1909 гоД.
и пр. на утвърждение.
669. а) Подържа напълно взетото си ре
651. Утвърждава се търга за ограждане
шение
Но. 554 огъ 19 X 1909 г. б) Заявле
съ тухленъ дуваръ двора яа градинското де
нията
на
Ж. П*. Асарего, Я. М, Зарякоега, х.
зинфекционно здание върху - Сгаври Петровъ
П.
Карабатакъ
и К Аргиропуло се оетавягъ
8а'3636-85 лева.
безъ
последствие,
а отъ това на Ет. К. Бан
,>,.->.'-, ,6,52. Утвърждавай се търга по направа на
кова
се
взема
бейжка
и в) цената преписка
облекло и обуща за бедните ученици и учени
по
отчуждаването
местата
на горепоменатигб
чки при Варненските народни училища и се
да
се
прати"
въ
Министерството
на общите
възлага върху Стоянъ С Стояновъ . съ 15%
сградии
пр.
на
утвърждение.
}надъ девиза върху сумата 1948 л. т. е. за
670 а) Подържа напълно взетото си ре
2240-20 лева.
шение
на 19. X 1901 г. подъ Но. 560; б) зая
653. Утвърждава се търга за отдаване на
влението
па Т. Г. Валсимовъ остава безъ пос
3
предприемачъ насичането^ на около 1,775 м.
ледствие;
в) взима бележка отъ заявлението на
дърва нуждпи за отопление на общинските уЖ.
Б.
Асарето
по отношение искането му да
училища и'помещения, и се възлага върху Хр.
се
измени
часть
отъ дворищната регулация,
Я; Леондиевъ по 0*50 л. на куб. метръ.
като му се предаде общинското место отъ бу654. Не се утвърждава търга по достав левардъ „Фердинандъ', като разрешението на
ката на 600 дъбови стълба за фенерите по въпроса, следъ като той даде декларация, че
осветлението на града. Да се произведе новъ не.ма да прави постъпки противъ отчуждава
търгъ по спеганость.
нето на новата му къща за разширение при
Ч . 655, Утвърждава се търга по доставката морския паркъ и г) цЬлата преписка заедно
на. 180 тенекии газъ и се възлага върху Г. съ потребните чертежи да се изпрати въ Ми
•Ж:, Андрейчевъ съ 5 % подъ девиза отъ цени нистерството на общите сгради и пр.
те посочени въ премиите условия.
- '656. Утвърждава се търга по продажбата
Протоколъ Ш 103. отъ 21 XII 1909 год.
материала отъ сгратта на Абудъ С-ие Халбуни С-ие Бр. Генови въ I уч, въ гр. Варна
671. Приематъ се поемни услови за отда
« с е възлага върху П. Зе.чгиновъ за 800 лв.
ване на доставчикъ чрезъ търгъ съ тайна кон
куренция доставката на единъ дестилационенъ
X Протоколъ М 100 отъ 16 ХП 1909 год.
апаратъ, вазерия и др. аптечни прибори и при
657. Утвърждава се търга по шосиравето надлежности споредъ списъка, приложенъ къмъ
ва ул. „Малка Преславска" и уравняване пло настоящите поемни условия за общинската
щада презъ Еврейското училище въ гр. Варна аптека презъ 1910 год.
672. Приематъ се поемни условия за дос
и се възлага върху Христо Я. Леондиевъ за
тавката
на около 35000 кгр. слама за храна
504О* лева. "
на
общинските
поне прт?зъ 1919 год.
: ' 658. Удобрява се протокола на комисията
673.
Приематъ
се поемни условия за от
по приемането отъ предприемача тръбите за
даване
на
доставчикъ
чрезъ търгъ на меди
варненския водолроводъ.
каменти и превързочни материали за общин.
амбулатория презъ 1910 год.
".?• -Протоколъ Ш 101 .отъ 17 декемврЧй 1909 г.
674. Приематъ се поемни условия за дос
тавката
на разни материали нужни за Варнен.
659. Не се утвърждава търгътъ по нап
рава и доставка на 20 дъсчени рамки (табли) градско общинско управление презъ 1910 год.
за лепене на афиши. Да се произведе новъ за подържане общ, управление.
675. Приематъ се поемните условия за
търгъ по спешнооть.
660. Да се изплати иа предприемача Хр. доставката на ечемикъ за продоволствие на
Я. Леондиевъ сумата 851 70 л. за доставеното Варнен. общ. коне презъ 1910 год.
676. Уважава се молбата на Георги Ан
облекло на пожарната команда; .
;
тон
овъ
и се разрешава да му се възвърне де
661. Да се изплати сумата 276 лева на
позираната
срещу кв. ЛЯ 1037 отъ 29. I 1901
общински юрисконсултъ Г. Даскаловъ за [ко
год.
сума
1120-40
лева, като се вадържи отъ
мандировката му до София, Русе и Харамид
тая
последната
422
50 лева.
Дерв.
, ;:> ..^--:"'' .
..•..•
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677. До утвърждавапето търга по чисте
нето на града, да се назначатъ по стопански
начинъ отъ I. I 1910 г. 1).30.души наднича
ри колари съ по Г50 л. надница; 2) 10 души
надничари-метачи съ по Г50 надница и 3) 6
души коткаджии съ по 1 л. надница.
Сумите по тоя разходъ да се изплатятъ
отъ § 19 отъ бюджета за 1910 год.
678. Приематъ се поемните условия по
доставката разни канцеларски принадлежности
за общинското управление презъ 1910 год.
679. Приематъ се поемните УСЛОВИЯ ПО
печатането на общ. вестникъ и др. книжа ну
ждни за общ. управление презъ 1910 год.
680. Приема се оставката на п. д. архитектътъ при Варнен. градско общ, управление
отъ 1. I 1910 год. Л. Ив. Гайтанджиевъ по
собствено желание.
681. Да се посочи место за хала въ П
уч. межлу ул Шипченска и Чирпанска. Оевенъ това проектираната хала въ II уч. ул.
6 септемврий и Сдавейковъ да се почне още
презъ идещата година.
682. Дава се съдействие на предпримача
Ив. Малчевъ да събере таксите отъ неаздължените длъжници, на които е съставено актъ
и споредъ поемните условия съ длъ7Каи да
плагягъ такава (серги парасъ).

Сиецшав повмая условна
за отдаване на предприемачъ чрезъ търгъ съ тай
на конкуренция ;общин. право Н-РЪЗНЙНА т. е.
прихода отъ клане добитькъ за време ЙТЪ | януарий 1999 г. до 31 декамврий 1911 год. съгласно
чл. 88 п, 4 отъ закона за градските общини и чл.
333 оть правилника.
Ч.т. 1. Сьбараяего правото кръвнина се от
дава въ закуяь, чрЬгь гьргь, който се произ
вежда и по който ще сз подпящз договоръ съ
конкурента, над1ав.п.я най-голема закунна цЬяа,
при спазване всички наредби, предвидени въ
общите поемти условия, публикувани въ брой
на Варя Общ Вестникъ, а за непредви
дените въ току-що цитираните общи поемяп ус
ловия случая, саазвгть сз наредбите, предви
дени въ законите и правилника, упоменати въ
чл. 11 на същите обща ловили уемвия, к!го
се пазягь и наредбите, предвидени въ настоя
щите Специални' позмни условия.
Чл 2. Закупувана ще събира правото
кръвнина (чл. 87 и. 4 огъ закона за град. об
щини) по 5 (пегь) стотинка на всеки килограмъ
месо предназначено за употребление за кого и
да бяло, следователно за войска, болница и
загворъ, именно отъ месото на заклани волови,
крави, телета, биволи, биволици, малачета, ко
чове, овни, овци, агнета, пржчови, кози, ярета,
свини и прасета, включително лойта и мазьта.
Закупувачътъ ще събира едновременно и
връхнина вьрху крьвнинага именно 5°/ 0 ' (петь
на сто\ съгласно съ чл. 1 отъ правилника за
фонда на епизотиите (,,Д В •' 17—1899)
За меса, предназначени за износъ, вънъ
огь пределите на Варненското пристаннище т.
е. за други общини или навънъ отъ България,
плаща се кръвнина само по две стотинки на
килограмъ.
Внасяните вь Варна отъ други общини или
отъ друга държава меса, предварително се преглеждатъ отъ надлежния ветеринаренъ лекарь и
за техъ сжщо се плаща следуемата сума за
кръвнина и епизотическа връхнина. Тия меса
требва да се занасятъ направо въ град. скотобойна, въ който часъ и да били пристигнали въ
Варна, безъ да се отбиватъ и стоварятъ гдето
и да било другаде въ Варна и землището й Въ
противенъ случай тия меса по редовно съста-

венъ актъ, се конфискуватъ, като контрабанда
и се събора по постановление на кмета, отъ
ступаните нмъ кръвнината въ троенъ размеръ
въ .полза на общината и следуемата се такса
на предприемача и епизогическа връхнина.
Събирането на наложени е отъ кметството съ
постановление суми, става по реда. по който се
събнратъ даждията
Свинското месо се внася винаги отвънъ въ
Варн. скотобойна цело неразсечено , на кжсове,
съ неотрезани бутове и неразрезано подъ миш
ниците и слабините, въ противенъ случай та
кова месо се счита за развалено и се унищо
жава, безъ да се плаща нищо на с.тупанина.
Чл.
3. Освобождаватъ се отъ правото
кръвнина:
.1) Уничтоженото месо като негодно никакъ
за консомация (потребление).
2) Кожата, главата, дробовете и краката
на добитъка, когато те (кожата, главата и пр).,
би били одрани или отрезани отъ месото.
3) Кормината (търбуха), червата, дробовете
и лойта, останали на самите тези части
4) Месото отъ прасета не по ,тежЕ?и отъ 5
(петь) килограма.
б) Агнетата и овците, колени по религиоз
ния обичай за жертвоприношение (корбанъ.)
6) Солената сланина и разните консерви
отъ месо: луканки, наденици, салами, варена,
печена и пушена сланина, шумки .(жамбони),
пастърма и др. т.
Чл ' 4 . Всеки добитъкъ ще се претегля
веднага слЬдъ заклаванего и очдсгвлнвго му
Огъ теглото ще се спада б°/0 за фира.
Агнетата и яретата, клани до края на май
ще се теглятъ съ дробовете и главата т, е. са
мо безъ кожата, турбуха и червата, а отъ 1
юний нататъкъ както едрия доби.ъкъ т. е. съ
що и безъ глава и при 5 % спадане на фира.
Чл. 5. Само прасетата до 5 килограма
(вкл.) и агнетата на Гергевдень може да оставя
закуаувачътъ да се колятъ другаде освенъ въ
определеното отъ общин. съветъ мЬсго, т. е въ
градско общинските скотобойни, Вь извьнредни
случаи може да допустне кметството заклава
нето добитъкъ другаде, н винаги по писмено
позволително, по писмено же одобрение на над
лежния лекарь, дадено съгласно съ п. а) на чл.
303 отъ правилника,на гр. общини.
Чл. 6. Когато закупувачътъ узнае, че е
бплъ закланъ добитъкъ не въ предвидения въ
п. а) на чл 303 бтъ правилника за гр общин.
меса, съставя се актъ въ присжтствие на общии.
или полицейски органъ и по тоя актъ, ако е
редовно подписанъ, кметътъ налага съ постанов
ление на виновния да плати една сума за гло
ба съгласно съ закона за гр. общини
Ч. 1. Закупувачътъ е длъженъ да се съоб
разява и съ всички санитарни и полицейски
законни наредби (чл. 303 п в. отъ цитирания
нранилникъ и пр.
Чл. 8 Правото кръвнина и връхнината се
събнратъ отъ ония, чийто е добитъкътъ и ю
чутакси следъ като се заколи или внесе въ
Варна закланъ добитъкъ, при това винаги сре
щу квитанции, които издава закупувачътъ отъ
кочанъ пронизанъ, преброенъ и подпечатанъ отъ
общин. управление (чл 303 п е) отъ цитирания
правилникъ. Тия кочани закупувачътъ е длъ
женъ да пази.
Кръвнината и връхнината на меса, внесени
отъ други общини, плащатъ тутакси следъ пр*гледване и одобрение отъ надлежния ветеринарснъ лекарь месата за потребление.
Чл. 9. Закупувачътъ ше плаща на общи
ната закупната цена на кръвнината и едновре
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менно, и епияотическата връхнина, предплатена
за всеки, месецъ.
Никакви компенсации (прихващания) заку
пувачътъ не ,пде може да, прави нито отъ следуемото за кръ.рнината, дито .ртъ онрва за
връхнината.
Чл. 10 Закупувачътъ се ползува-одъ всич
ки права, предвидени за него въ общите поемни
условия (В, 0 В) и ще изпълни и изпълнява
точно всички задъжения, наложени нему. отъ сжщите,поемни условия
Чл. 11. Ако правото кръдадна се унищо
жи съ законъ преди закупния срокъ, договорътъ

пада самъ по,себе*си безъщраво ша завупвача да дцри вреди и загуби.
Ако ли се увеличи илн намали туй ораво,
обцинскиятъ съветъ си гзаразра праро, да.. уни
щожи договора, сжщо безъ да има право заку
пувачътъ задреди л и ,чагуби. ДЪделедция ,р4#а
право да иска намаление на здкупната цена,
която би далъ на търга, * по каквато причина и
да би било (намалено илдспр.енокоденето доби
тъкъ,) както и общирата.$,не ще „адже , да „цска
увеличение закупната дена, колкото к и да ч би
се увеличило ччислого .на коления .въ сВарна
добитъкъ.

ч

Варненско Градско
№ 7179.
гр. Варна, 20

год.

Обявява С!е за знаци 9 ла всички продавачи• * и купувачи, ЖЕфбще лица, които боравятъ съ мерки йдаглилки, че сбора .отъ подпе
чатването мерките и теглилките е отдадедъ за презъ декущата .го
дина на г-нъ Д. В. Петрадовъ, като само той има право да събира
установените за :.т$хъ такси.
Срока за подпечатването на всички мерки и теглилки за ^те
кущата година е 30 юний, до който день всеки требва анепремеяно
да представи всичките си мерки и теглилки,дъ кантората да .откупчика за подпечатване д проверяване. •
.
Децимали, джу бури за мерене вино и д,р. такива, пренасяне
то на които е съпроводено съ трудности, стопаните имъ еж длъжни
да заяватъ още отъ сега откупчику, за да ш провери и подпечата на
самото имъ место.
Кантората на откупчика се намира дъ.Д участъкъ, ул. .„Драгоманъ" надъ протестантската църква, ср-тдцту, новостроящото се здание
на лейтенантъ Серафимовъ и е открита всеки дець отъ.8 до 12
предъ обедъ и отъ 2 до 6 часа следъ обедъ.
Следъ грреоздачения срокъ ще бъде направена ревизия до
всички продавачи и купудачи и у които се укажатъ неподпечатани мерки и теглилки, ще се съставляватъ актове за наказанието имъ,
съгласно чл. 54,отъ закона за меркдте и теглилките, >ц. ще се събн
ратъ усттшовените > а д ^
принудитеденъ цачинъ,,съгласно чл. 102
отъ закона за градските общини.
'
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п. Кметъ: Ф. Христовъ.
и. д. Секретарь: И. Петкова*.

